Ročník 17
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2013

Úvod.

Vážení občané. Je tu další nový rok a s ním i další, již sedmnáctý ročník našeho
Zpravodaje. Obvyklá zpoždění vydání se nám nyní podařilo napravit. Současné zimní
počasí se nijak nevymyká z normálu. Co nás v roce 2013 čeká? Naše volební období se
přehouplo do druhé poloviny. Úkoly, které jsme si předsevzali, se docela daří plnit. Musíme
dokončit podmínky pro získání dotace na cesty postavené v obci v loňském roce. Dále
bychom chtěli opravit osvětlení po celé obci a chodník na Velké straně. Po mnoha letech
úsilí se nám podařilo získat dotaci na nový rybník na „Bejčině“ a dále na několik, již dříve
zmíněných, nových asfaltových cest ode vsi k lesům. Zvolili jsme nového prezidenta.
Předvolební kampaň byla v mediích hodně bouřlivá a tak je dobře, že je to za námi.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

New York z Empire State Building.
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Ve školce proběhlo desáté vítání občánků.
V kulturním domě proběhla VČS hasičů.
Silvestrovský turnaj vyhrál Milan Belá z Polné.
Začíná rok, který je 780. rok od první písemné zmínky.
Ve 14:00 hodin byly zahájeny 1. volby prezidenta občany.
V 15:00 hodin sečteno. V Poděšíně 1. kolo vyhrál Miloš Zeman.
V Poděšíně proběhla tříkrálová sbírka. Bylo vybráno 9.198,-Kč
Myslivci uspořádali ples se skupinou Adriana.
Druhé kolo voleb prezidenta.
V 15:00 hodin sečteno v Poděšíně 2. kolo. Vyhrál Miloš Zeman.
Prezidentem ČR byl zvolen Miloš Zeman.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.12.2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
148. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
149. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
150. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – 7 hlasů pro.
151. Rozpočet FRB na rok 2013, který byl vyvěšen na úřední desce od 11. 12. do
26.12.2012, – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
152. Rozpočet obce Poděšín na rok 2013, ve výši 2.900.000,-Kč., který byl vyvěšen na
úřední desce od 11.12. do 26.12.2012, – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
153. Jednorázový příspěvek ve výši 4000,- Kč na provoz MAS Českomoravské pomezí
o.p.s. – 5 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 proti.
154. Uzavření smlouvy na návratnou bezúročnou půjčku MAS Českomoravské pomezí o. p.
s. na předfinancování dotace od ministerstva zemědělství v období únor 2013 až červen
2014 ve výši 6.103,- Kč. – 5 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 proti.
155. Rozpočtové opatření č.4, viz příloha, – 7 hlasů pro.
156. Směrnici č.12, pohledávky a tvorba opravných položek, – 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
157. Zapisovatelkou volební komise do voleb na prezidenta republiky Libuši Dočekalovou,
Poděšín č.9.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
158. S přípravou integrované strategie území pro období let 2014-2020 na svém území
v rámci místního rozvojového partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za
účelem aplikace. Komunitně vedeného místního rozvoje" a metody LEADER. – 6
hlasů pro, 1 se zdržel.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 12. 2012:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

0,00 Kč
283 646,89 Kč
283 646,89 Kč
J. Dočekal

Rozpočet obce 2013:
Příjmy
Výdaje

2 900 000,- Kč
2 900 000,- Kč

Rozpočet podrobně v příštím čísle

J. Dočekal
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Volby.
Volby prezidenta 1. kolo.
Historicky první přímá volba prezidenta České republiky proběhla v pátek a sobotu 11. a 12.
ledna a druhé kolo 25. a 26. ledna 2013. Rozhodl o tom předseda Senátu České republiky
Milan Štěch.
Volební komise pracovala v tomto složení: předsedkyně Lucie Štohanzlová č. 48,
zapisovatelka Libuše Dočekalová č. 9, členové Martina Dobrovolná č. 37 a Pavlína Lešková
z Nížkova.
Pro první kolo bylo zapsáno 199 voličů, 5 si jich vyžádalo voličský průkaz a místo nich
přišli 4 voliči jiní na průkaz, takže mohlo volit 198 osob. K volbám jich přišlo 161 (první
den 109 a druhý den 52) osob to je 81,3%, z toho 2 hlasy byly neplatné.
V Poděšíně první kolo: 1. Miloš Zeman 81 hlasů – 50,94%, 2. Zuzana Roithová 18
hlasů – 11,32%, 3. Karel Schwarzenberg 15 hlasů – 9,43%, 4. Vladimír Franz 13 hlasů –
8,17%, 5. Jan Fischer 9 hlasů – 5,66%, 6. Jiří Diensbier 8 hlasů – 5,03%, 7. Přemysl
Sobotka 6 hlasů – 3,77%, 8. Táňa Fischerová 5 hlasů – 3,14%, 9. Jana Bobošíková 4 hlasy –
2,51%. A perlička na závěr: 10. Jára Cimrman 1 hlas.

Celkové výsledky voleb v Česku.
1. Miloš Zeman – 24,21 %, 2. Karel Schwarzenberg – 23,40 %, 3. Jan Fischer – 16,35 %, 4.
Jiří Diensbier – 16,12 %, 5. Vladimír Franz – 6,84, 6. Zuzana Roithová – 4,95 %, 7. Táňa
Fischerová – 3,23 %, 8. Přemysl Sobotka – 2,46 %, 9. Jana Bobošíková – 2,39 %. Další dva
kandidáti Tomio Okamura a Vladimír Dlouhý nebyli k volbám připuštěni, protože
nesplňovali zákonné podmínky. Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg.
Z. Jaroš

Miloš Zeman

Volební komise zleva: Pavlína Lešková, Libuše Dočekalová,
Martina Dobrovolná, Lucie Štohanzlová.
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Volby prezidenta 2. kolo.
Pro druhé kolo bylo zapsáno 197 voličů, 6 si jich vyžádalo voličský průkaz a místo nich
přišlo 5 voličů na průkaz, takže mohlo volit 196 osob a k volbám jich přišlo 154 (první den
110 a druhý den 42) osob to je 78,57%. Volby v Poděšíně vyhrál Miloš Zeman, který získal
114 hlasů, což je 74,02%, Karel Schwarzenberg získal 40 hlasů což je 25,97%.
Prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman, který získal 2 717 405, to je 54,80%,
poražený Karel Schwarzenberg získal 2 241 171 hlasů to je 45,19%. K volbám přišlo
59,11% oprávněných voličů.
Z. Jaroš

Obec.
Rybník R 5.
Dlouhodobou touhou mnoha občanů naší obce je, aby byl nade vsí opět vybudován rybník.
On tam dříve kousek nade vsí u „Háječka“ (Lesejčka) byl, ale já už z něho pamatuji jenom
probagrovanou hráz. Ještě dnes je patrné kde stála. Pozemková úprava nám dala možnost
některé pozemky vyměnit a tak se také stalo. Na návrh projektanta Václava Nečase ze
Žďáru byl navržen rybník nový u lesíku „Borovíčka“. Tento navržený rybník by měl mít
rozlohu něco o málo větší než 2 hektary. Jenže v silách obce není takový rybník samostatně
zaplatit a vybudovat. Nezbývalo nám nic jiného než sehnat dotaci. První etapa, sehnat dotaci
na projekt, se nám přes Pozemkový úřad ve Žďáře povedla. Dotaci na projekt jsme získali a
tak mohla být ve výběrovém řízení vybrána firma na zhotovení projektu. Projekt
vypracovala firma Pöyry Environment, Růžičkova 5, Břeclav, sídlo: Botanická 834/56,
Brno. 11. ledna 2013 přišla z ministerstva zemědělství příjemná zpráva a to, že Ministerstvo
zemědělství schvalovalo dotace programu rozvoje venkova. Schváleno bylo 29 projektů ze
122 žádostí. Naše žádost dostala 90 bodů a to dávalo naději. Nakonec naše žádost byla
schválena jako sedmnáctá pod číslem 12/017/1140d/563/001193. Nyní se nejprve musí
výběrovým řízením sehnat firma, která bude stavbu realizovat. O tom ale v příštím
zpravodaji.
Z. Jaroš

Letadla.
Na můj dotaz ohledně nouzového přistání letadla na Samotíně během války mně odpověděla
paní Marie Vaverová toto:
Pamatuji se na nouzové přistání německé posádky na Samotíně. Nepamatuji si přesně rok,
ale přibližně to bylo v zimě v roce 1941 nebo 1942. Posádka letadla se skládala z vojáků a
důstojníků, kteří se ubytovali na Samotíně. Vojáci spali na seně, důstojníci v seknici.
Chovali se slušně, nakupovali od nás maso, vejce a ostatní potraviny. Vojáci rozdávali
dětem čokolády. U letadla byly přistaveny hlídky, které se střídaly během nocí i dnů. Na
letadlo se chodili dívat lidé z celého okolí. Asi po týdnu, kdy se letadlo nepodařilo opravit,
ho vojáci rozebrali na jednotlivé díly a ty byly odváženy na nákladních autech.
Z. Jaroš

Omluva.
Tímto se omlouvám všem občanům, kteří mě poslali mailovou poštu na adresu
jaros@podesin.cz a já jim neodpověděl. Bohužel tuto adresu jsem neměl po nějaký čas
v provozu. Nyní je již tato adresa zprovozněna, ale raději pište na adresy:
podesin@podesin.cz nebo zdenek_jaros@centrum.cz. Děkuji za pochopení.
Z. Jaroš
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Odpovědi na Vaše dotazy:
1.

Proč obec Poděšín dává obci Nížkov dar ve výši 17.500,-Kč, viz usnesení
zastupitelstva obce ze dne 2. 11. 2012, bod číslo 143.
- Zde je odpověď naprosto jednoduchá. Obec Nížkov zpracovává obci Poděšín, ale i Sirákov
účetnictví a my za tyto služby obci Nížkov touto formou platíme.
2. Proč obec Poděšín dostala za prodej dřeva pokutu? Teď tuto chybu budou muset
občané zaplatit zvýšením vodného.
- Obec Poděšín nedostala za prodej dřeva žádnou pokutu. Les, který byl vykácen, byl určen
podle lesního hospodářského plánu ke skácení. Zde došlo pravděpodobně k omylu, protože
obci Poděšín hrozilo, že za příjem ze dřeva, vody, odpadu, psů, parcel, apod. překročí
hranici příjmu 1 milion korun ve dvanácti po sobě jdoucích měsících. To by znamenalo, že
se povinně stane plátcem DPH, tím by došlo k navýšení poplatků o 21%. Nakonec byly
oddáleny některé prodeje (příjmy) a nebezpečí bylo na čas zažehnáno. Na jak dlouho však
nikdo neví, protože stát neustále snižuje limitní hranici příjmů pro povinný vstup do
plátcovství DPH.
Aby nemusela běžet po vsi šeptanda, a potom se zeptá někdo, až to proběhne celou obcí, pro
příští tazatele způsob zjednodušíme následovně. Kdo bude mít nějaký dotaz k zastupitelstvu
obce, ať ho napíše jakoukoli formou na papír a vhodí ho do poštovní schránky na dveřích
obecního úřadu nebo do poštovní schránky starosty obce, nebo pošle meilem.
Z. Jaroš

Tří králové. V sobotu 12. ledna 2013 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka na charitu.
Sbírku provedla děvčata Michaela Enderlová, Lucie Poulová a Erika Sekničková za dozoru
Petra Jágra. V Poděšíně bylo vybráno 9.198,-Kč, v Sirákově 12.490,-Kč, v Nížkově
30.245,-Kč, v Bukové 6.980,-Kč, Špinov a Rosička 3.620,-Kč. Celkem se v nížkovské
farnosti vybralo 62.533.-Kč.
Z. Jaroš

Tři Králové:
Zleva: Lucie Poulová, Michaela Enderlová, Erika Sekničková
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Vítání občánků.
Vítání občánků.
V pátek 28. prosince 2012 v 10:00 hodin proběhlo ve vyzdobené Mateřské škole již
jubilejní desáté vítání nových občánků do naší obce. K vítání bylo pozváno rekordní počet
šesti dětí a dostavili se všichni pozvaní: Petra a Tomáš Bukáčkovi s dcerou Adélou, Jana a
Jiří Enderlovi s dcerou Janou, Anna a Ladislav Hromádkovi se synem Ladislavem, Dana a
Libor Chvátalovi s dcerou Terezou, Marie a Jan Koumarovi se synem Janem, Stanislava
Slámová se synem Matějem. Vítání zahájila a uváděla Jindřiška Landová. Za obecní úřad se
účastnil starosta Zdeněk Jaroš, za sociální komisi František Vejvoda. Fotil a filmoval již
tradičně Jaroslav Dočekal. Básničky s Eliškou Košákovou, Luckou Poulovou, Adélkou
Šimkovou a Františkem Roseckým nacvičila ředitelka školky paní Hana Řičanová. Každý
ze zúčastněných dostal na památku sadu fotografií.
Z. Jaroš

Výročí.
Obecní úřad již po desáté vítal malé občánky do naší obce. Před tím vítání organizoval
obecní úřad v Nížkově, kterého jsme se účastnili. První vítání občánků v Poděšíně proběhlo
v neděli 21. prosince 2003 a tím byla započata nová tradice naší obce, která doufejme,
nebude již přerušena.
Za těch deset let jsme ve školce přivítali celkem 38 dětí, účastnilo se ho 74 rodičů a mnoho
prarodičů a ostatních příbuzných a hostů.
Z organizátorů to byli: Marie Dobrovolná, Liba Dočekalová, Jindřiška Landová, Marie
Jarošová, Hana Říčanová, Libuše Sobková, Jaroslav Dočekal, Zdeněk Jaroš, František
Rosecký a František Vejvoda.
Celá řada dětí zajišťovala kulturní vložku. Jenom namátkou připomínám, jak jsem si je
zaznamenal: Jaroslav Dočekal, Jan Enderle, Vojtěch Enderle, Jaromír Jágr, Anna Jágrová,
Jana Jágrová, Eliška Košáková, Kateřina Marková, Hana Musilová, Anna Nejedlá, Eva
Nejedlá, Jana Nejedlá, Matěj Novotný, Jan Poul, Lucie Poulová, Natálie Poulová, František
Rosecký, Ivana Řeháčková, Andrea Sekničková, Erika Sekničková, Iveta Sekničková,
Jaroslava Slámová, Miroslava Slámová, Adéla Šimková, Michaela Šlechtická, Jiří
Šlechtický, Vojtěch Šlechtický atd.
Z. Jaroš

Fara.
6. listopadu 2012 byl zkolaudován krov fary. Původní projektová cena obnovy 1.768.309,Kč byla uhrazena na účet zhotovitele. A to na základě realizace dotačních titulů a příspěvků
Ministerstva kultury ČR (500.000,-Kč), Kraje Vysočina (318.000,-Kč), obce Nížkov
(300.000,-Kč), obce Poděšín (30.000,-Kč), obce Rosička (6.000,-Kč), obce Sirákov
(100.000,-Kč), Zemědělského družstva Nížkov (10.000,-Kč a zapůjčení mechanizace),
Lesního družstva Polná (30.000,-Kč), 27 m3 kulatiny věnoval pan Kinský ze Žďáru nad
Sázavou a předně díky vašim štědrým darům, jak ve formě dřeva, tak ve formě finanční
hotovosti. V rámci víceprací uhradíme dalších 104.000,-Kč a zaplaceny byly už položky, na
které se nevztahují dotace (stavebně historický průzkum, projektová dokumentace,
uspořádání soutěže) v celkové výši 113.500,-Kč. Celkem se tedy finanční náklady
související s krovem vyšplhaly na 1 985 809,-Kč. Všem občanům i dárcům z okolí upřímné
díky za pomoc při zachování historické budovy fary. Celkově bylo na obnovu této kulturní
památky, včetně zásahů proti vlhkosti, vydáno v letech 2009 – 2012 přibližně 3,6 milionu
Kč.
Z. Jaroš
6

Zpravodaj obce Poděšín č.1/2013

Hromádkovi

Koumarovi

Chvátalovi

Bukáčkovi

Slámovi

Enderlovi

Učinkující děti

Pořadatelé
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První písemná zmínka o Poděšíně.
Naše obec letos slaví výročí 780 let od první písemné zmínky. Jenže jakého zápisu se první
písemná zmínka týká, jsem nevěděl, a pochybuji, že někdo z vás ji někdy četl. Proto jsem
požádal zaměstnance Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou o pomoc.
Odpověděl mě pan Vít Křesadlo, Mgr. toto:
„Za první písemnou zmínku o Poděšínu je považována latinsky psaná listina z roku 1233,
v níž Heřman řečený Balko, mistr řádu německých rytířů, prodává Heřmanovi, opatu
kláštera želivského, statky v Humpolci a nad Jihlavou. Nad Jihlavou je jmenováno několik
obcí a mezi nimi i „Pustsin“, který je ztotožňován s Poděšínem. Text listiny byl otištěn
jednak v druhém díle tzv. moravského diplomatáře a jednak v třetím díle českého
diplomatáře. Tyto texty jsou přístupné na internetu (viz odkazy níže). Kde je uložen originál
listiny se mi přesně zjistit nepodařilo. V moravském diplomatáři je uvedeno, že originál je
v Moravském muzeu, což by bylo dnešní Moravské zemské muzeum v Brně. Listinný
materiál z tohoto muzea je však dnes uložen v Moravském zemském archivu v Brně
(www.mza.cz), kde by přicházel v úvahu fond G 1 - Bočkova sbírka. Text listiny
uveřejněný v českém diplomatáři však vychází z opisu třebíčského opata Arnolda
datovaného kolem roku 1257. Ten by mohl být uložen v Národním archivu v Praze
(www.nacr.cz) ve fondu Premonstráti – klášter Strahov, Praha. V tomto fondu je mimo jiné
uložena i listina velmi podobného obsahu, ve které olomoucký biskup Robert potvrzuje, že
Heřman Balko, mistr řádu německých rytířů prodal Heřmanovi, opatu želivského kláštera,
statky v Humpolci a nad Jihlavou. Ve výčtu vsí nad Jihlavou však figurují jiné lokality než
v listině s Poděšínem.“
Dále mě pan Křesadlo poslal odkazy na opis této listiny (viz okopírovaný text). Jenže text je
psán latinsky a tak mě ho zaměstnankyně archivu v Brně paní Hana Křenková Mgr.
přeložila ho češtiny:
„Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice amen. Pro nestálost lidské paměti je třeba uvážené
skutky skvělých mužů svědectvím a písmem potvrdit, aby kvůli starobylosti nemohly být
časem pozměněny, ale vždy pevné a stálé zůstaly. Proto my Heřman Balko, mistr řádu
německých rytířů, se svými spolubratry ve známost všem uvádíme, že jsme panu
Heřmanovi, opatovi želivského kláštera, prodali majetky, které máme v Humpolci a pod
Jihlavou, totiž osady Podole, Dobre, Scrisowe, Bogedanze, Pustsin se vším v lesích, na
luzích, v honitbách, mlýnech a v potocích, na polích obdělaných i neobdělaných a se vším
příslušenstvím za 100 hřiven stříbra. Ačkoli ovšem ve věcech duchovních obchodování
nemá místo, přesto přece jsme i kostely, které na prodaných pozemcích stojí, výše
jmenovanému opatovi a jeho spolubratrům, postoupili jsme vlastnictví prodaných věcí a
slíbili jsme smlouvu, aby nedošlo k pochybení či zpětnému nabytí majetku. Tento prodej se
stal milostivého léta 1233 před panem Peregrinem, kdysi biskupem, a bratry našeho řádu
kněžími Henrikem, Mladotou, Gozwinem, Chvnonem, Bertoldem, Bertoldem a
Theodorikem, laikem Hugem a mnohými dalšími. Aby tento prodej mezi námi a smlouva
platné a navždy nevyvratitelné byly, tuto listinu přivěšením naší pečeti potvrditi jsme dali.“
No a tak díky těmto dvěma archivářům již víme, co o nás bylo psáno před 780-ti roky.
Dříve byly dohady, že první písemná zmínka souvisí s počátky Nížkovského kláštera a
kostela což je nyní vyvráceno.
Z. Jaroš
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První písemná zmínka o Poděšíně z roku 1233.

Přepis listiny.
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Obyvatelé 2012.
1. Počet obyvatel k 1.1.2012
248, z toho 125 mužů a 123 žen
2. Narozené
5 Chvátalová Tereza
Děti
v roce
Koumar Jan
2012
Bukáčková Adéla
Sláma Matěj
Enderlová Jana
3. Přihlášení
1 Koumarová Marie
21.7. z Chaloupek
4. Zemřelí
1 Šimková Ludmila * 5.9.1934
č.p. 68
5. Odhlášení
5 Chvátalová Věra
3.2.2012 do Nížkova
občané v
Musil David
25.6.2012 do Štoků
roce 2012
Lánová Veronika
19.7.2012 do Pořežína
Půlkrábková Eva
27.8.2012 do Lány
Pruknarová Simona
7.9.2012 do Jihlavy
6. Svatby
8 Matoušek Milan a Fajmonová Ludmila
Šorfová Petra a Bukáček Tomáš
Koumar Jan a Sekavová Marie
Musil David a Papežová Jaroslava
Enderlová Veronika a Lán Petr
Jaroš Zdeněk a Machová Zuzana
Nejedlá Eva a Půlkrábek Václav
Chvátalová Simona a Pruknar Pavel
7. Počet obyvatel k 31.12.2012
248, z toho 126 mužů a 122 žen
8. Životní
83 r. Smejkal Václav
jubilea v roce 75 r. Šmirausová Anežka
2013
90 r. Rosecká Františka
65 r. Chvátal Alois
80 r. Jágrová Marie
92 r. Dočekal Jaroslav
65 r. Řeháčková Ludmila
60 r. Jaroš Zdeněk
92 r. Landsmanová Marie
60 r. Sláma Jan
86 r. Šorfová Františka
82 r. Doležalová Marie
55 r. Musilová Hana
65 r. Landová Jindřiška
55 r. Šimek Zdeněk
70 r. Rosecký František
70 r. Doležal Antonín
55 r. Flesarová Miluše
55 r. Dobrovolný František
60 r. Flesar Stanislav
65 r. Flesar Bohumil
70 r. Šimková Helena
70 r. Sobotka Václav
65 r. Rosecká Marie
50 r. Palas Vratislav
60 r. Flesar Bohumil
84 r. Jarošová Božena
10

č.p. 71
nar.
č.p. 88
nar.
č.p. 82
nar.
č.p. 94
nar.
č.p. 69
nar.
č.p. 88
nar.
† 30.4.2012
č.p. 71
nar.
č.p. 78
nar.
č.p. 69
nar.
č.p. 85
nar.
č.p. 39
nar.
č.p. 87
dne:
č.p. 82
dne:
č.p. 88
dne:
č.p. 73
dne:
č.p. 69
dne:
č.p. 79
dne:
č.p. 85
dne:
č.p. 39
dne:
č.p. 49
č.p. 90
č.p. 19
č.p. 32
č.p. 02
č.p. 09
č.p. 59
č.p. 79
č.p. 56
č.p. 81
č.p. 26
č.p. 15
č.p. 73
č.p. 33
č.p. 68
č.p. 70
č.p. 04
č.p. 10
č.p. 37
č.p. 07
č.p. 10
č.p. 80
č.p. 57
č.p. 70
č.p. 06
č.p. 35
č.p. 73

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

21.1.2012
2.9.2012
1.10.2012
17.10.2012
1.12.2012
5.9.1984
77 roků
26.9.1947
19.9.1979
17.12.1992
7.3.1987
1.10.1988
27.4.2012
2.6.2012
9.6.2012
23.6.2012
30.6.2012
18.8.2012
18.8.2012
1.9.2012
3.1.1930
8.1.1938
11.1.1923
18.1.1948
20.1.1933
13.2.1921
16.2.1948
1.3.1953
13.3.1921
20.3.1953
25.3.1927
29.3.1931
30.3.1958
17.4.1948
18.4.1958
20.4.1943
3.5.1943
4.5.1958
10.5.1958
31.5.1953
6.6.1948
23.6.1943
10.7.1943
27.7.1948
3.8.1963
7.8.1953
24.8.1929
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9. Výročí
svateb
v roce 2013

65 r.
70 r.
55 r.
50 r.
55 r.
86 r.
70 r.
55 r.
40 r.
30 r.
40 r.
30 r.
58 r.
30 r.
25 r.
56 r.
35 r.
35 r.
51 r.
35 r.

č.p. 34
č.p. 33
č.p. 64
č.p. 60
č.p. 87
č.p. 29
č.p. 22
č.p. 29
č.p. 34
č.p. 81
č.p. 76
č.p. 38
č.p. 49
č.p. 64
č.p. 06
č.p. 52
č.p. 80
č.p. 77
č.p. 63
č.p. 85

Homola Jan
Landa František
Jágr Josef
Žák Libor
Fajmonová Ludmila
Slámová Anna
Chalupník Jan
Slámová Maria
Alena a Jan Homolovi
Marie a Jan Slámovi
Eva a Jiří Jarošovi
Jitka a Roman Landovi
Anna a Václav Smejkalovi
Anna a Josef Jágrovi
Hana a Vratislav Palasovi
Božena a Josef Palasovi
Helena a Jan Šimkovi
Jana a František Kosourovi
Věra a František Bláhovi
Anna a Bohumil Nejedlovi

Václav Smejkal, 83 let
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nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:

12.9.1948
13.9.1943
14.10.1958
8.11.1963
11.11.1958
13.11.1927
8.12.1943
8.12.1958
3.2.1973
5.2.1983
22.4.1973
22.4.1983
23.4.1955
23.4.1983
23.4.1988
8.6.1957
10.6.1978
21.10.1978
10.11.1962
25.11.1978
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Výročí 2013.
123315331693171318631873188318831893190319131923193319331943196319731973197319831993199320032003-

20032003-

20032003-

20032003-

První písemná zmínka o vsi – Pustsin.
24. - Ohromné povětří s vichřicí, hromobití a déšť až průtrž mračen.
26.4. V létě byla po 6 týdnů viditelná kometa.
Vedení obce minimálně od roku 1693 až minimálně do roku 1720 byl
rychtář Jakub Doležal č.14.
Název obce – Podieschin.
Počet obyvatel 363.
28.8. Velký požár č.p.15, 16, 17, 19, 20, 23, 47.
Počátkem roku byla velmi krutá zima, která si vyžádala několik obětí
umrznutím hlavně v lednu.
15.1. Starosta Josef Rosecký č.19, rádní Martin Flesar č.10, Václav Šurnický.
16.1. Byl naměřen mráz -32°C.Pomrzlo mnoho zvěře a ptáků. Lidem zmrzly
brambory ve sklepích.
1.11. Starosta Antonín Flesar 7, rádní Josef Rosecký 19, Jan Blažek 17.
1. Starosta Alois Chvátal 47, rádní Josef Rosecký 19, Josef Homola 20.
16.9. Starosta Rudolf Flesar č. 10, náměstek Martin Rosecký č. 11, rádní Josef
Hanus č. 46, Adolf Fejt č. 19.
19.10. Požár stodoly Jaroslav Dočekal č. 9, a obytné Josef Bláha č. 8.
9.11. Zavražděn hajný Václav Brabec "V dlouhých loukách".
1.6. Velké sucho. Epidemie neštovic, spály a záškrt.
1.4. Regulace potoka od Hanouska ke vsi 1.855m, Dlouhé louky 1.800m a
Peklo, 1.700m, byly postaveny nové mosty.
Počet obyvatel 230.
1.10. Posílení vodojemu studněmi ze Samotína.
Regulace potoka ve vsi – most k Sirákovu, ke splavu.
27.7. Tropická vedra 36 C.
1.1. Založena zemědělská firma bratří Slámových.
1.4. Založeno Zemědělské družstvo vlastníků Poděšín.
1.1. Počet obyvatel 247, muži 122, ženy 125.
1.1. Mateřská školka přechází na samostatnou právní subjektivitu jako
příspěvková organizace obce Poděšín. Ředitelka nadále Marie Jarošová
č.79.
10.1. V Poděšíně proběhla okrsková výroční schůze hasičů.
26.3. Firma Colas zahájila stavbu cesty mezi prodejnou a starou čekárnou,
kopeček kolem čísel 12, 38, a 11, a úpravy kolem čekárny. Asfaltování
proběhlo 18.4.
23.4. Zahájena stavba chodníku na křižovatce u čísla 23. Tato akce byla
dokončena 28. dubna.
12.8. Vyhořela kůlna na slámu mezi oběma kravíny, hasilo 10 sborů.
22.11. Změna katastrálních hranic mezi obcí Poděšín a Sirákov. Hranice jdou po
hraně potoka.
24.11. Zahájena plynofikace kulturního domu poprvé se topilo 22.1.2004.
21.12 Poprvé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.
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Mateřská škola.
Zápis do Základní školy.

Celý půlrok se předškoláci pečlivě připravovali na zápis
do Základní školy. Uspěli a byli přijati. Do ZŠ Nížkov po hlavních prázdninách nastoupí
Ondřej Bláha z Poděšína a Eliška Košáková s Richardem Markem ze Sirákova. Do ZŠ
Polná odejde Zuzana Kirschlangerová z Polné a Tadeáš Vencovský z Poděšína. Ostatní dva
předškoláci si ještě školní docházku odloží. Přejeme jim tímto hodně úspěchů, hodnou paní
učitelku a doufáme, že si na naši barevnou školičku „Pod obláčky“ snad někdy
zavzpomínají. Děkujeme také jejich rodičům za spolupráci, podporu a účast na školních
akcích, milý přístup a milé slovo. Ať se Vám všem daří, vážení!
H. Řičanová

Po vánocích.

Po vánocích v novém roce jsme se sešli v hojném počtu. Děti s radostí
v očích vyprávěly, co jim donesl Ježíšek a užívaly si nových hraček. Oblíbily si barevnou
stavebnici velkých variabilních kostek.
V lednu jsme nezapomněli ani na zvířátka. Děti nosily jablíčka, mrkvičky, starý chléb.
Naskládaly to všechno do košíku společně s kaštánky, které nasbíraly na podzim a vyrazily
do lesa, kde všechny ty dobroty nechaly zvířátkům. O zvířátkách v zimě si děti budou ještě
povídat v únoru a hledat a poznávat jejich stopy ve sněhu.
K radosti dětí v lednu byla hojnost sněhu a tak se mohly vydovádět se sněhem na školní
zahradě. Stavěly sněhuláky, bunkry, házely sněhové koule na cíl. Zimu pak ztvárnily
dramaticky i výtvarně. A když bylo venku méně sněhu, stačily i papírové koule ve školce.
V pohádkovém týdnu děti poslouchaly pohádky a příběhy. Mohly si donést i své oblíbené
z domova. Učily se správně zacházet s knížkou. Společnými silami nakreslily obrovský
obrázek k pohádce: „O Smolíčkovi“, který se jim moc povedl.
4. 2. 2013 se děti dočkaly dlouho očekávaného divadelního představení: „O mlsné
ježibabě“. Pohádka se jim moc líbila a ještě o ní dlouho vyprávěly. Nebo si ji pak
nakreslily??
Dana Trávníčková

Výlet na divadlo do nížkovské školky

Hra s maxikostkami

Namalovala Danielka Holcmanová

Krmení zvířátek
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Jak je v USA – v New Yorku - 2.část
V tomto pokračování bych se chtěla zmínit už o konkrétnějších věcech,
o tom, co si v New Yorku nelze nechat ujít. Podařilo se nám víceméně pěšky projít celý
Manhattan. Chodily jsme ale celé dny v kuse už od 6h od rána – můžete proto spíše použít
metro či taxi. První den se naše cesty ubíraly do čínské čtvrti Chinatown a staré italské čtvrti
– Little Italy. Charakteristické je pro ně vysoký počet čínských a italských obyvatel, typické
obchody, pokrmy a restaurace či stavby. Návštěvu určitě doporučuji, uvidíte také něco
jiného než typický New York s mrakodrapy a dýchne na vás jiná atmosféra. V dalších dnech
jsme se vydaly na jih Manhatannu, odkud lze z Battery Parku jet trajektem na Sochu
svobody a k vidění je zde třeba nová stavba po zbořených Dvojčatech nebo krásné muzeum
amerických indiánů. Mimochodem, tady jsme také potkávaly ty nejhezčí černochy. ☺ Když
se přesuneme směrem na sever, tak zde nesmíte zapomenout navštívit velice známé Times
Square, kde to opravdu žije – doporučuji hlavně noční návštěvu. Za návštěvu stojí i poblíž
se nacházející Flatiron Building, knihova NY Public Library, Rockefeller Plaza nebo
Empire State Building, z jejíhož vršku se nabízí krásný výhled na celé město (když zrovna
náhodou není mlha). Po okrajích Central Parku (o kterém vám povím příště) zhruba
uprostřed se nachází dvě muzea, která musíte za každou cenu navštívit. Prvním je The
Metropolitan Museum of Art, kde je k vidění např. staré egyptské umění v podobě
nejrůznějších soch, řecké, asijské či australské umění nebo historický nábytek, ale i moderní
americké umění v podobě obrazů. Druhým je American Museum of Natural History.
Nejvíce mne zaujala výstava celých koster dinosaurů, vycpaná zvířata žijící od sahary až po
tundru nebo výstava a dokument pojednávající o vzniku vesmíru.
(Pokračování příště)
Libuše Dočekalová ml

Chinatown

Flatiron Building

Little Italy

Indian Museum
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Zajímavost.
V současné době nedaleké Nové Veselí zaznamenalo zvýšený výskyt „turistů“. Všichni se
domorodců ptají: „Kdepak má sídlo náš nový prezident Miloš Zeman“? Jelikož jsme byli
také zvědaví, podívali jsme se tam:
J.Dočekal

Vchod do domu označuje šipka.

Zemanova okna jsou ta uprostřed.

Mapka-červená šipka označuje vchod, modrá šipka okna.
Vpravo je orientační místo – fara se hřbitovem, vlevo Veselský rybník.

Zámeček.

Stavba Zámečku v Novém
Veselí na Vysočině je stavba z 15. století.
Původně zde byl mlýn, později se rozrostl na
krásnou tvrz, v 16. století byl tehdejšími
majiteli přestavěn na renesanční zámeček. V
současnosti už stavba původní zámek příliš
nepřipomíná, místní přesto o ní stále mluví
jako o zámečku. Zeman ale vlastní jen část
stavení. "Mám dvě obytné místnosti v chalupě
na Vysočině,“ řekl pro ČTK Zeman během
volební kampaně. Další zámky už Zeman
nemá, v Praze bydlí jen v nájemním bytě. No a v brzké době mu přibude ještě Pražský Hrad.
Zdroj: www.idnes.cz
J.Dočekal
15

20.2.2013

Sport.
Silvestrovský turnaj.

V neděli 30. prosince uspořádala Tělovýchovná jednota
Poděšín tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním tenise. Ve dvouhrách zvítězil 1. Belá Milan,
2. Šejstal Adolf oba Polná, 3. Štikar Jaroslav, 4. Jaroš Petr, 5. Musil David, 6. Neubauer
Aleš, 7. Gaži Miroslav, 8. Lukeš Stanislav oba Nové Město n.M. 9. Jaroš Zdeněk, 10. Maša
Petr, 11. Vávra Vladimír Žďár n.S., 12. Suchý Dušan, 13. Hofta Karel oba Nové Město n.M.
14. Dajč Jiří. Čtyřhry: 1. Belá Milan – Jaroš Zdeněk, 2. Šejstal Adojf – Landová Jitka, 3.
Musil David – Jaroš Petr, 4. Štikar Jaroslav – Neubauer Aleš, 5. Maša Petr – Gaži Miroslav,
6. Suchý Dušan – Vávra Vladimír.
Z. Jaroš

Silvestrovský turnaj

Svatebně-chomoutová akce v Polné na náměstí u radnice, rok 1986. Při svatbě P. Jágra.
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (31. část)
1644 Silná zima pokračuje do konce února. Všude panují silné mrazy. Voda ve studních je
zamrzlá a dobytek je od silného mrazu nemocný. Také hodně lidí umírá na zápal plic.
6. června přišli do vsi v hojném počtu žoldnéři a také jezuité. Po vsi pochytali mladé muže,
kteří jsou protestanti do 40-ti let. Na ruce jim železa dali a odvedli je do Polné a potom do
Jihlavy. Sirákovský rychtář Sobotka pravil: „Tu máš, chlape, kacířskej, my tobě na krku
hlavu nenecháme dlouho. Je to pro všechny kacíře vysvobození, když musíte jít do vojska a
tak z naší země svatý se vytratíte dočista. Tak vy všichni, holoto dopadnete“. On ten Sobotka
dříve dobrý sborník (aktivní člen) byl v církvi naší bratrský a pak se hned převrátil, aby se
měl dobře. Odveden do vojska byl i pisatel této kroniky Matěj Flesar ze Sirákova. V psaní
pokračovala jeho manželka Karolina, která píše: „Padám před ním (Sobotkou) na kolena a
pláču silně i pravím mu, aby ho doma nechali, když tam sama v chalupě ostanu dočista“. Tu
ten Sobotka mě praví: „Jdi ty hadí plemeno, nebo tobě na hrdlo svoji nohu dám, abys dýl
tady už nebyla“.
Je slyšet ze všech stran od formanů cizích i tuláků rozličných, že do Čech se valí velké
regimenty vojska Švédského pod vedením jenerála Tortensona, který dobrý válečník prý jest
a církev naší bratrskou podporovati bude.
V tomto čase musí chodit robotovat převážně ženy, protože muži jsou téměř všichni ve válce.
3. listopadu napadl sníh a koncem roku přišly silné mrazy a padal sníh.
1645 Zima je dosti tuhá a mrazy jsou od poloviny ledna do konce února a od 22. března
trvaly 6 dnů, potom již bylo pěkně. Léto je suché a teplé. V lesích narostlo mnoho plodů.
Po zemi se pohybují Švédi a všude žádají potraviny, krmení pro koně, vozy, sedla, kšíry i
peníze a žádná ženská si před nimi není jistá. Rakouská vojska od nich dostávají všude na
pamětnou a tak nikdo neví, kdo je kdo a kdo proti komu válku vede. Koncem března obsadili
Poděšín, Sirákov a Nížkov Rakouští vojáci. Rychtáři je ubytovali po bratrských chalupách a
oni všude vymetají a co najdou, tak ukradnou a s ženami obcují, ať jsou svobodné nebo
vdané. V těchto rodinách je musí nejenom živit, ale musí na ně prát a vše čistit.
Co popisuje jedna žena, co měla muže na vojně: „Když v noci přišla tma veliká a já na
kožich na zem ulehla, tak oni všichni tři mne lapili, dohola svlékli a pak se mnou obcovali
celou dlouhou noc. Já jsem jich prosila, že vdaná jsem a můj muž v jejich vojsku také je a
oni si toho nevšímali a ještě se mně smáli. Tak tomu bylo celých 12 dnů. Noc co noc“.
Všichni byli rádi, že za 12 dní odtáhnuli pryč.
Ve vsi se povídá, že velká řež u Jankova byla, kde padlo tisíce Rakouských vojáků, kteří na
velkých kupách leží a hnijí. V jejich vojsku slouží převážně Češi a Moravané. Mrzáci co se
domů vracejí, povídají, že to byla největší bitva za 30 válečných let.
1646 V Sirákově, Poděšíně i v Nížkově se některým ženám narodily léta 1646 dítka
nemanželská po vojácích, kteří zde před rokem nocovali po vsích a jejich manželé doma
nebyli. Některá ta dítka malá je poznati, že jiná jsou v obličeji svém. Některé ryšavé jsou,
některé světlé vlasy hodně mají i některé i kůži tmavší také mají. To mela bude, jestli se
manželé jejich domů vrátí. Ale dítka se narodila i děvám svobodným. Ty ženy za nic
nemůžou, jiná pomoc nebyla. Oni sami celý život hanbu svou ponesou a dítka jejich také.
(Pokračování příště)
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Koňské příběhy.
Dovoz koní ze Slovenska.

V šedesátých letech snižovaly koňské farmy a hřebčince
stavy koní. Ze Slovenska přišla nabídka z Horních Motěšic, že budou pořádat prodejní aukci
koní. Předseda oddílu se na tuto aukci vypravil ještě s jedním členem a koupili tam dvě
pěkné kobylky hnědé barvy, jménem Odra, která byla tříletá, Pierota ve stáří dvou let. Asi po
týdnu přišel jezdeckému oddílu telegram, abychom si pro tyto kobylky přijeli. Zjistili jsme,
který spoj by byl nejvhodnější a druhý den jsem se na tuto cestu vydal. Do konečné stanice
Trenčianská Teplá jsem přijel brzy ráno. Počkal jsem zde, až otevřeli poštovní úřad a
zatelefonoval jsem do hřebčince, jak mám dále cestovat. Odpověděli mě, abych počkal, že si
pro mě přijedou s kočárem. Bylo pěkné počasí, cesta se mě proto velice líbila. Poprvé jsem
také uviděl kravský potah zapřažený do jha.
Poníci u jezdeckého oddílu. V roce 1962 byli zakoupeni tři poníci. Krásný
hřebeček, hnědý strak, ve stáří šesti let jménem Hasan, kobylka bílé barvy ve stáří deseti let,
jménem Líza a šestiměsíční hříbě, kobylka světlejší straka, jménem Sisi. Dále vozík
plaťáček, železný menší pluh a železné brány na vláčení pole. To vše za čtyři tisíce pět set
korun. Jejich bývalý majitel zemřel a jeho paní je přenechala jezdeckému oddílu v Brně
Královo Pole. Tento oddíl pro ně neměl práci, a proto byli prodáni. Byli velice dobří v tahu i
pod sedlem. Jezdil jsem s nimi na různé projížďky. Převážel jsem s nimi obuv a punčochy ze
sběrny na opravu do dílen. Také jsem vozil obědy ze Strojíren do jídelny, která byla zřízena
v nynější pivnici. I nábytek a různé jiné lehčí věci jsem vozil. V zimě jsem převážel vrtnou
věž, když byly dělány sondy u Průmyslové školy. (Pokračování příště)
B. Dočekal

U kulturního domu. Rok asi 1975. Všimněte si původního potoka s brodem pro vozidla a lávkou pro pěší.
Dále množství vzrostlých olší všude v okolí. U kulturního domu se změnila okna.
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Školní kronika – 10. část.
1862 - 63 pokračování
V roku 1863 byly ve zdejším okolí dva velké ohně a sice: Dne 14. srpna 1863 odpoledne
v Polné oheň vyšel u tak zvaných „Reichlu“ pod děkanstvím a strávil děkanský chrám Páně,
děkanství, školy, radní dům, všechny domy po obou stranách náměstí, oba Pátky a celé
židovské město v celku 200 čísel. Dne 27. srpna 1863, a sice o desáté hodině předpolednem
vypukl strašlivý oheň v Nížkově v horním konci a vyhořela celá strana od tak zvaných
Košáků až po Čechovi souhrnem 16 čísel, totiž 14 domů se všemi hospodářskými staveními a
se vší sklizenou úrodou a dvě chalupy. Dne 9. listopadu 1863 vyhořeli tak Diralovi z Nížkova
nemající od prvnějšího velikého ohně ještě vše ani dostavěno opět podruhé.
1863 - 64
Začátek školního roku 1. listopadu 1863 obdržela škola Poděšínská od vysoce důstojného
vikariátního úřadu Polenského z Přibyslavi skrze farní úřad Nížkovský pro chudé žáky 8 kusů
školních knih totiž: 1 abecední lístek, 1 slabikář, 1 první čítanku, 1 druhou čítanku, 2 malé
katechismy, 1 malou knihu ke čtení-učení náboženské, 1 evangelium a 1 školní pravidla.
Ve školním roku 1863-64 bylo ve škole Poděšínské schopných žáků všedních 54 a sice 16
chlapců a 31 děvčat katolických a 3 chlapci a 4 děvčata evangelického vyznání. Nedělních
žáků na opakovací 17 a sice 7 chlapců a 7 děvčat katolických a 2 chlapci a 1 děvče vyznání
evangelického.
Dne 10. května 1864 odpoledne byla od vysoce Důstojného Pána pana Aloise Fináčka, bisk.
vikáře, faráře a osobního děkana v Přibyslavi držena školní visitace ve škole Poděšínské při
kteréžto visitaci byl velebný pan Páter Martin Dvořák kooperátor Nížkovský co katecheta té
školy, pak místní obecní představenstvo, totiž Martin Rosecký, výbor a mnozí jiní sousedé a
občané přítomni byli. Po ukončení té školní visitace ráčil vysoce Důstojný Pán pan vikář jeti
do obce Sirákovské. Po skončení školní visitace byli následovní žáci, jenž pro jejich dobré
chování, pilnost v náboženství a ostatních předmětech, též pilné navštěvování školy v knize
cti zapsáni byli totiž z 1. třídy: Martin Flesar č.10, Antonín Rosecký č.11, František
Dobrovolný č.48, Václav Doležal č.4, Marie Prokešová č.10, Františka Rosecká č.19, Marie
Doležalová č.14, Aloisie Novotná č.45 a z 2.třídy: Antonie Rosecká č.4, Marie Flesarová
č.10, Anna Novotná č.45, Marie Pivničková č.42, Františka Dobrovolná č.32, Václav Šimek
č.25, Antonín Jaroš č.1 veřejně přečteni, pochváleni a od katechety Martina Dvořáka
pěknými, ke školní visitaci přiměřenými obrázky a biletkami poděleni.
Roku 1864 a sice o prázdninách, byla zhotovena ve školní světnici nová podlaha z prken a
cihel. Zazděná nová futra u školní světnice, sklepu a ohniště a zcela nové okno v malé
světnici v učitelově bytě. Přitom těž opraven komín na školním stavení, vše nákladem obce,
péči a vedení nově zvoleného obecního představenstva pana Martina Flesar představeného,
pana Františka Dobrovolného č.30, pana Jana Blažka č.17 radních. Při zpředu jmenované
opravě školního stavení konal tesařskou práci, totiž kladení podlahy a zhotovení nových futer
Václav Činčera tesař č.27, zednickou práci konali František Šorf č.26 a Jan Coufal oba
z Poděšína, nádenickou práci při tom konal Josef Košák nájemník č.27.
1864 - 65
Na začátku školního roku 4. listopadu 1864 obdržela škola Poděšínská od Vysoce
Důstojného Vikariátního úřadu Polenského z Přibyslavi skrze farní úřad Nížkovský pro
chudé žáky 8 kusů školních knih a to: 1 abecední list, jeden slabikář, 2 první čítanky, 1
druhou čítanku, 1 malý katechismus, a 2 evangelia.
(Pokračování příště)
Vypsal Z. Jaroš
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Počasí.
Říjen.

Slunečno bylo 5 dní, propršelo 3 dny, sníh padal 2 dny, vítr foukal 3 dny, jednou
byla ranní mlha a 3x byla mlha celý den. Průměrná polední teplota byla 9,7°C. Dešťových
srážek bylo 51 mm.
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ráno 9,2
5,3
4,0
6,7
6,5
7,2
3,0
3,10 4,8
2,5 4,4 4,5
Večer 11,8 7,2
6,5
10,1 10,5 10,3 6,4
6,7
7,4
7,7 8,7 8,5

Listopad.

Slunečno bylo jenom 2 dny, déšť padal 3 dny, vítr foukal 6 dní, 4x byla ranní
mlha. Průměrná polední teplota byla 5,6,°C. Dešťových srážek bylo 19 mm.
11
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ráno -0,7 3,7
4,4
2,7
0,5
4,3
-1,0
0,9
2,6
3,5 0,4 3,3
Večer 0,8
4,7
5,9
3,1
1,9
5,5
-0,1
1,8
3,4
4,7 2,7 4,3

Prosinec. Slunečno bylo 6 dní, propršelo 6 dní, sníh padal 6 dní, jednou byla ranní mlha a
jeden den mrholilo a vítr téměř nefoukal. 23.12. spadlo 25 mm srážek. Dopoledne sněžilo a
odpoledne začalo pršet. Průměrná polední teplota byla -0,4°C. Dešťových srážek bylo 84
mm.
Z. Jaroš
12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ráno -7,0 -3,2
-1,5 -1,4 -2,4 0,4
-2,9
-2,3
-2,2 -6,7 -0,0 -3,5
Večer -6,1 -2,6
-0,2 -0,9 -1,4 1,5
-2,1
-1,3
-1,6 -5,5 1,1 -1,8
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